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Standardizace sociální práce v případě kontaktu s klientem s poruchou 

osobnosti a dg ADHD  

30. 9. 2020 

V dubnu 2020 Centrum Anabell zahájilo realizaci nového projektu s podporou 

Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci OP Zaměstnanost, z výzvy č. 98, 

s názvem Standardizace sociální práce v případě kontaktu s klientem s poruchou osobnosti 

a dg ADHD.  

Obsahem projektu je profesionalizace sociální práce s klienty s poruchou osobnosti 

a ADHD ve smyslu komorbidity poruch příjmu potravy. Plánujeme poskytnout odbornou 

podporu a vzdělávání třem sociálním pracovnicím Kontaktního centra Anabell Brno, a to 

prostřednictvím výměny zkušeností se zařízením Kaleidoskop v Praze, které se specializuje na 

problematiku sociální a terapeutické práce s lidmi s poruchami osobnosti; a dále také 

s metodickou podporou specialistky na tuto cílovou skupinu, kterou je právě ředitelka 

organizace Kaleidoskop paní Renáta Tumlířová. Co se týče otázek ADHD spolupracujeme 

s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně. Sociální pracovnice Anabell během projektu 

absolvují cílené vzdělávání zaměřené na práci s klienty s poruchami osobnostmi a s dětmi 

s rizikem psychosociálního ohrožení ve smyslu ADHD v kombinacích s poruchami příjmu 

potravy.  

Prakticky to představuje pravidelné každoměsíční setkávání se specialistkou na 

problematiku poruch osobnosti a 2x za dobu realizace projektu také s odbornicí na otázky 

ADHD, to vše za současné tvorby metodických postupů pro vlastní sociální práci v Anabell. 

Během projektu bude zrealizováno také 5 kulatých stolů k podpoře síťování služeb a ke sdílení 

dobré praxe; to připravujeme pro rok 2021 v rámci města Brna a celého Jihomoravského kraje. 

Díky projektu vznikne metodika Pracovní postupy pro práci s klientem s poruchou 

osobnosti/ADHD pro sociální službu Odborné sociální poradenství. Metodika projde evaluací 

a bude zpracována Závěrečná evaluační zpráva. 

Výměna zkušeností, která k projektu patří, proběhla již v měsíci srpnu 2020 a sociální 

pracovnice Anabell oceňovaly především atmosféru skupinové práce, které se mohly zúčastnit, 

včetně profesionality, s jakou skupinu kolegyně z Kaleidoskopu vedly. Zaujala je i skupina pro 

„absolventy“ komunity, kteří jí úspěšně prošli. Komentovaly přínosy, které tak získávají 

pracovníci, protože se tak dozvídají, jak se klientům v životě dále daří. Měly možnost hovořit 

i se samotnými klienty, kteří takovou skupinu vnímali jako návaznou podporu. 

Projekt z OPZ z výzvy 98 realizujeme až do března 2022. Těšíme se na jeho výsledky, 

protože věříme, že nám zvýší naši profesionalitu a dovednosti nabídnout služby podle potřeb 

klientů.  
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